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Abstract
According to Article 170 of the Constitution, judges of courts are obliged to refrain
from enforcing regulations contrary to Islamic laws and regulations. In the form of
descriptive-analytical research, based on the application of the phrase "judges of
courts" in this principle, the Statute of the Administrative Court of Justice in the
Iranian judicial system and the procedure of that Court, proved that the judges of
the branches of the Administrative Court of Justice are subject to this principle and
obliged to refrain from enforcing such during their proceedings. In this regard,
according to Article 11 of “the 2013 Law on the Organization and Procedure of the
Administrative Justice Court” that obligated the convicts in the branches of this
courts to observe the provisions of the court's decision in their subsequent
decisions and actions, it was concluded that, contrary to the supervision of other
judges, if the judges of the branches of the Administrative Justice Court find the
regulations to be contrary to the Islamic laws and regulations, in some cases it will
be possible to invalidate them in general, which was referred to as the "implicit
Revocation of Government regulations". However, this situation is inconsistent
with the interpretive competence of other judges of the courts in Article 73 and the
wording of Article 170, which states that "the effect of the supervision of the
judges of the courts is occasional".
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نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان
عدالت اداری
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چکیده
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دی ان عدالت اداری ،نظار قضای  ،مقررا دولت .
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بر «موردی بودن اثر نظارت لضات دادگاهها» و صالحيت تفسيری سایر لضات دادگاهها در اصل  73مغایر
است.

تاریخ پذیرش1399/12/05 :

به موجب اصل  170لانون اساسي ،لضات دادگاهها مكلف شدهاند تا از اجرای مقررات مغایر با لوانين و
مقررات اسالمي خودداری كنند .در لالب پژوهشي توصيفي-تحليلي ،به استناد اطالق عبارت «لضات
دادگاهها» در اصل مزبور ،جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام لضایي ایران و رویه آن دیوان ،این مطلب
اثبات شد كه لضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حك اصل یادشده هستند و مكلفند در جریان
دادرسي از ترتيب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری كنند .در این زمينه با توجه به تبصره ماده 11
لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری – مصوب  -1392كه مراجع محكومعليه در شعب
دیوان را مكلف كرده تا مفاد رأی دیوان را در تصميمات و الدامات بعدی خود مراعات نمایند ،این نتيجه
بدست آمد در صورتي كه لضات شعب دیوان مقررهای را مغایر با لوانين و مقررات اسالمي تشخيص
دهند ،با تحقق شرایطي امكان استناد به آن مقرره را به صورت كلي از بين خواهند برد كه از این پدیده به
عنوان «ابطال ضمني مقررات دولتي» یاد شد .این در حالي است كه این وضعيت با منطوق اصل  170مبني
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مقدمه
یكي از آثار پذیرش حاكميت لانون در نظام حقولي جمهوری اسالمي ایران ،پيشبيني
سازكارهایي جهت رعایت اصل سلسلهمراتب هنجارهای حقولي است .در این راستا،
لانون اساسي طرق مختلفي جهت تضمين عدم مغایرت مقررات دولتي با هنجارهای
باالدستي پيشبيني كرده است .یكي از مه ترین طرق نظارت بر مقررات دولتي ،نظارت
لضایي بر این مقررات است .با بررسي اصول  170و  173لانون اساسي ميتوان نظارت
«لضات دادگاهها» و «دیوان عدالت اداری» را بعنوان دو طریق نظارت لضایي بر مقررات
دولتي للمداد كرد كه هر یك التضائات خاصي دارند.
اصل  170لانون اساسي ،لضات دادگاهها را مكلف كرده تا از اجرای تصویبنامهها و
آئيننامههای دولتيِ «مخالف با لوانين و مقررات اسالمي» یا «خارج از حدود اختيارات
لوه مجریه» خودداری كنند .بر این اساس ،همه لضات مكلفند هرگاه در حين رسيدگي به
پروندههای مطروحه ،مقررهای را مغایر با لوانين و مقررات اسالمي یا خارج از حدود
اختيارات لوه مجریه یافتند ،از اثر دادن به آن مقرره خودداری كنند .از طرفي امتناع
لضات را از اجرای این تكليف باید مشمول عنوان «امتناع از انجام وظایف لانوني» مقرر
در بند « »5ماده ( )16لانون نظارت بر رفتار لضات  -مصوب  -1390للمداد كرد و
بدینسبب آنها را مستحق مجازات دانست.
با وجود اینكه اصل  170به صورت مطلق همه لضات دادگاهها را مشمول تكليف
یادشده دانسته ،برخي حقولدانان لضات دیوان عدالت اداری را مشمول حك صدر این
اصل نميدانند 1.با این مقدمه ،این پژوهش بنا دارد تا در لالبي توصيفي -تحليلي به این
پرسش پاسخ دهد كه آیا لضات شعب دیوان نيز مشمول حك مذكور هستند یا خير؟
همچنين با فرض پذیرش شمول تكليف مذكور نسبت به لضات شعب دیوان ،آیا این نوع
از نظارت لضات شعب دیوان واجد آثار خاصي است؟
مبتني بر ظاهر اصل  170لانون اساسي فرضيه نویسندگان این تحقيق آن است كه اوالً
لضات شعب دیوان نيز مكلفند از ترتيب اثر دادن به مقررات مغایر لانون و مقررات

 .1جواد محمودی ،بررسي تحليلي دادرسي اداری در حقوق ایران (تهران :انتشارات جنگل )1390 ،ص .42
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اسالمي خودداری كنند .ثانياً این نظارت اثری موردی و مختص به همان پروندهای دارد
كه مقرره مدنظر در آن پرونده مستند لرار گرفته است.
در خصوص پيشينه انجام این پژوهش باید توجه نمود كه بررسي ویژگيها و الزامات
حاك بر نظارت لضات دادگاهها در نظام حقولي ایران ،جدید محسوب ميشود و تا پيش
از نشست تخصصي پژوهشگاه لوه لضایيه با عنوان «فرآیند اعمال اصل  170لانون اساسي از
سوی مراجع لضایي» 1و مقاله «آسيبشناسي نظارت لانوني و شرعي لضات دادگاهها بر
مقررات دولتي در ایران» ،2به صورت تفصيلي به ابعاد این موضوع پرداخته نشده است .در
برخي از كتب و مقاالت همچون كتاب «بررسي تحليلي دادرسي اداری در حقوق ایران»

3

نيز تنها به فراخور موضوعات مطروحه و به صورت فرعي به این موضوع پرداخته شده است.
با این وجود ،این تحقيق با عنایت به مفاد آثار موجود تالش دارد تا ظرفيتهای جدیدی را
در نظام حقولي ایران شناسایي و معرفي كند .لذا این مقاله واجد وصف بدیع بودن است.
به منظور پاسخ گویي به سؤاالت این تحقيق ،ابتدا به تبيين نسبت نظارت لضات
دادگاهها با الگوهای نظارت لضایي و تبيين ویژگي آن پرداخته ميشود (بند )1؛ سپس،
شمول یا عدم شمول اصل  170بر لضات شعب دیوان مورد بررسي لرار ميگيرد (بند )2؛
در نهایت ،اثر نظارت لضات شعب دیوان بر مقررات دولتي در نظام حقولي كشور مورد
بررسي لرار ميگيرد (بند .)3

 .1نسبت نظارت قضات دادگاهها با الگوهای نظارت قضایي و ویژگي آن
نگاهي اجمالي به نظام سياسي كشورهای مطر جهان در زمينه نظارت لضایي بر اعمال
اداره  -و بهطور خاص نظارت بر مقررات دولتي -گویای آن است كه این كشورها با
كمي اختالف در جزئيات ،از یكي از الگوهای نظارت توسط دادگاههای عمومي یا
نظارت توسط دادگاههای اختصاصي استفاده ميكنند .برخي از حقولدانان از این

 .1نشست تخصصي پژوهشگاه لوه لضائيه با عنوان فرآیند اعمال اصل  170لانون اساسي از سوی مراجع لضایي ،تحقيقات
لضایي (( )1تهران :مركز مطبوعات و انتشارات لوه لضایيه )1395 ،صص .240-197
 .2محمدامين ابریشميراد« ،آسيبشناسي نظارت لانوني و شرعي لضات دادگاهها بر مقررات دولتي در ایران» ،اندیشههای
حقوق عمومي ،شماره  ،)1399 ( ،17صص .24-7
 .3جواد محمودی ،همان.
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تقسي بندی بهعنوان نظام لضایي تكپایه و نظام لضایي دوپایه یاد كردهاند 1.در جای
دیگر از این دو الگو تحت عنوان الگوی غيرمتمركز و الگوی متمركز نظارت لضایي یاد
شده است.

2

بر طبق تقسي بندی ارائهشده ،در كشورهای آنگلوساكسون نظارت لضایي بر لوه
مجریه در صالحيت دادگاههای عادی لرار دارد 3.در این الگو كه مورد پذیرش اغلب
كشورهای انگليسيزبان همچون ایاالت متحده امریكا ،كانادا ،استراليا ،زالندنو و ...
لرارگرفته ،4دو شاخصه «وحدت حقوق» و «وحدت لضایي» نقش ویژهای دارند 5.بر این
اساس ،در كشورهای تابع این الگو و بهخصوص انگلستان (بهعنوان كشور شاخص در این
الگو) ،نظارت لضایي بر مقررات دولتي مبتني بر كنترل لضایي توسط محاك عادی
شناخته ميشود 6و در كنار نظام لضایي عمومي ،نظام لضایي اداری لرار نگرفته است.

7

یكي از اصول بنيادین حقوق كشورهای كامنال این است كه اساس هرگونه صالحيتي
باید در لانون تعيين شده باشد و ایفای آن صالحيت نيز باید بر طبق همان لانون صورت
بگيرد 8.این ویژگي سبب شده است تا در هر پرونده موضوع لانوني بودن التدارات
مقامات اداری بهصورت پيشفرض مورد بررسي لرار ميگيرد 9و در صورتيكه مقرره

 .1محمدحسين زارعي و آیت موالیي« ،آسيبشناسي ویژگيهای لرارداد اداری ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و
انگلستان» ،دیدگاههای حقوق لضایي ،شماره  ،)1392( ،63صص  208-169و ص .194
 .2محمدحسين زارعي و احمد مركز مالميری« ،مفهوم و مباني كنترل لضایي با تأكيد بر نظام حقولي ایاالت متحده امریكا»،
مجله تحقيقات حقولي ،شماره  ،)1384( ،42صص  198-149و صص  159و .161
3. Klaus-Jurgen Kuss, “Judicial Review of Administrative Acts in East European
Countries“, Visible on: Soviet Administrative Law: Theory and Policy, Netherlands:
Brill, (1989), p. 467.
 .4محمد یزدانمهر ،تحليلي بر لانون تشكيالت و آئين دادرسي دیوان عدالت اداری (تهران :انتشارات مجد )1394 ،ص .33
 .5سام سوادكوهيفر« ،بررسي تطبيقي اصل وحدت یا تفكيك لوا در دادرسي ایران و سه سيست حقولي خارجي آلمان،
فرانسه و انگليس» ،نشریه حقوق اساسي ،شماره  ،)1384( ،5صص  128-117و ص .119
 .6حسين رحمتالهي و اميد شيرزاد« ،بررسي اصل عقالیيبودن مقررات دولتي در نظام حقولي انگلستان و ایران» ،حقوق
خصوصي ،شماره  ،)1394( ،27صص  347-329و ص .330
 .7بيژن عباسي ،حقوق اداری تطبيقي (تهران :نشر دادگستر )1395 ،ص .253
8. Mahendra P. Singh, German Administrative Law: In Common Law Perspective
(USA: Springer, 2013) p. 66.
9. Ibid.
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مورد استناد شاكي مغایر لانون تشخيص داده شود ،آن مقرره نادیده گرفته خواهد شد .عالوه
بر این ،اگر موضوع دعوا مشخص ًا ناظر بر تقاضای ابطال یك مقرره دولتي باشد ،در آن مورد
در صورت اثبات ،رأی به ابطال مقرره مزبور صادر خواهد شد.
در نظام لضایي امریكا نيز كليه لضات دادگاهها در هر پرونده درباره انطباق «همه
اعمال ناشي از لدرت عمومي نظير لوانين ،اعمال اداری ،تصميمات صادره توسط
دادگاههای تالي» با «لانون اساسي» اظهارنظر ميكنند 1و بر اساس آن الدام به صدور رأی
مينمایند .البته در صورتيكه دیوان عالي فدرال امریكا در یك موضوع الدام به اعالم نظر
نماید ،تصميمات آن دیوان در خصوص موضوعات لانون اساسي برای همه دادگاههای
آن كشور الزامآور است 2.بعبارتي در این موارد اگر دیوان عالي مصوبات و آیيننامههای
دولتي را مغایر با لانون اساسي تشخيص دهد ،صالحيت ابطال آنها را دارد 3و عالوه بر
اینكه آثار آن مصوبه از بين ميرود ،4طبيعتاً امكان استناد به آن از بين ميرود.
در مقابل الگوی فوق ،در برخي از نظامهای سياسي بهمنظور اعمال نظارت لضایي بر
مقررات دولتي از دادگاههای اختصاصي كه مسئوليت اصلي آنها نظارت بر اعمال دولت
است استفاده ميشود .با بررسي نظامهای سياسي مطرحي كه از این الگو تبعيت ميكنند
ميتوان دریافت كه دو نوع دادگاه اختصاصي جهت رسيدگي به شكایات عليه دولت
لابل شناسایي است .در برخي از كشورها مانند آلمان ،این دادگاههای اختصاصي در ذیل
ال جداست.
لوه لضائيه لرار دارند ،وليكن ساختار آنها از ساختار دادگاههای عمومي كام ً
در خصوص نظارت بر مقررات دولتي توسط دادگاههای مزبور باید توجه نمود كه در
نظام حقولي آلمان با توجه به پذیرش سلسلهمراتب هنجارها ،در صورت بروز تعارض بين
لواعد حقولي ،لاعده باالتر حاك است 5.در برخي از كشورها مانند فرانسه نيز به دليل
 .1فرانسيس هامون و سلين واینر« ،صيانت از لانون اساسي در فرانسه و ایاالت متحده امریكا» ،ترجمه محمد جاللي ،نشریه حقوق
اساسي ،سال دوم ،شماره  ،)1383( ،2ص .118
 .2محمدحسين زارعي و احمد مركزمالميری ،همان ،ص.186
 .3همان ،ص .195
4. Daniel H. Conrad, ”Filling the Gap: The Retroactive Effect of Vacating Agency
Regulations“, Pace Environmental Law Review, Vol. 29, )2011), pp. 1- 41, p. 16.
 .5آنكه فركمان و وگریش توماس ،دادگستری در آلمان ،ترجمه محمد صادری توحيدخانه و حميد بهرهمند بگنظر ،چاپ
دوم (تهران :انتشارات سمت )1388 ،ص .51
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آنكه بهصورت سنتي اعتماد به لضات دادگاههای عادی جهت تعيين مشروعيت الدامات
لوه مجریه وجود نداشته ،1یك دادگاه اختصاصي كه در ذیل ساختار لضایي آن كشور
نيست و در ذیل لوه مجریه شناسایي ميشود ،صالحيت رسيدگي به این دسته از شكایات
را بر عهده دارد .این الگو توسط كشورهایي همچون ایتاليا ،یونان ،بلژیك ،تركيه،
پرتغال ،مصر و لبنان نيز مورد بهرهبرداری و تقليد لرار گرفته است.

2

بنا بر تقسي بندی مطر شده روشن است كه با توجه به اصول  170و  173لانون اساسي
جمهوری اسالمي ایران ،نظارت لضایي بر مقررات دولتي به دو صورت نظارت ضمني
(توسط لضات دادگاهها) و نظارت توسط دادگاهي اختصاصي (دیوان عدالت اداری)
صورت ميگيرد .در این خصوص ،بررسي نظام حقولي كشوری همچون فرانسه بهعنوان
نظامي كه الگوی بسياری از كشورها از جمله ایران در این زمينه بوده ،گویای آن است كه
عليرغ پيشبيني دادگاهي اختصاصي جهت نظارت بر اداره ،دادگاههای عمومي از اعمال
نظارت ضمني بر مقررات دولتي بهطور كلي منع نشدهاند .توضيح آنكه ،هر چند بر اساس
برداشت سنتي فرانسویها از اصل تفكيك لوا ،هيچ دادگاه عادی حق دخالت در امور اداره
را ندارد 3و بهطور كلي دخالت لوه لضائيه در نظارت بر اعمال اداره ،منتج به بروز تداخل
لوا ميشود 4اما در این كشور نيز ممكن است كه یك دادگاه لضایي و یك دادگاه اداری
بدون اینكه از حدود صالحيتشان خارج شوند ،در خصوص یك مقرره عمومي دو نوع
متفاوت رأی صادر كنند 5.عالوه بر این ،با توجه به ماده ( )66لانون اساسي فرانسه 6كه
1. Louis M. Aucoin, “judicial Review in France: Access of the Individual under France
and European Law in the Aftermath of Frances Rejection of Bicentennial Reform”,
Boston College International and Comparative Law Review, Volume 15, issue 2, No. 2,
(1992), p. 462.
 .2مسل آلایي طوق« ،مباني و ماهيت نظارت لضایي بر اعمال دولت :مطالعه تطبيقي كشورهای فرانسه ،انگلستان و آمریكا»،
پژوهشنامه حقولي ،شماره  ،)1386( ،1صص 192-125و ص .150
3. L. Neville Brown & John S. Bell, French Administrative Law, Fifth Edition (USA:
Oxford University Press, 1998) P. 136.
 .4مسل آلایي طوق ،همان ،ص .131
 .5محمدجواد رضایيزاده ،حقوق اداری تطبيقي (با تأكيد بر دادرسي اداری در شورای دولتي فرانسه) (تهران :انتشارات مجد،
 )1391صص .47-46
 .6لانون اساسي فرانسه به آدرس:
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.. pdf?lang=en.
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لضات دادگاهها را در لبال تضمين آزادیهای شهروندان مسئول دانسته ،لضات مدني
بهصورت محدود و تنها در زمينه آزادیهای فردی و مالكيت خصوصي امكان مداخله و
ارزیابي مقررات دولتي را دارند 1.همچنين در زمينه ارزیابي لانونيت مقررات دولتي ،چنين
صالحيتي بهصورت لطعي برای لضات جزایي فرانسه مفروض دانسته شده است 2.در این
خصوص ،ماده ( )5-111لانون مجازات فرانسه 3به لضات صالحيت داده تا در ضمن
رسيدگيهای خود به بررسي اعتبار لانوني اعمال اداری ،آئيننامهها یا تصميمات انفرادی
مقامات عمومي بپردازند.
عالوه بر این ،در خصوص نظارت لضایي بر مقررات دولتي در كشور ایتاليا بعنوان یكي از
كشورهای تابع الگوی فرانسه نيز این نكته لابل توجه است كه در این كشور نيز عالوه بر
شورای دولتي كه بخشي از لوه مجریه محسوب ميشود ،دادگاههای عادی نيز بر مقررات
دولتي نظارت ميكنند؛ وليكن تنها تمایز نظارت شورای دولتي آن است كه بر خالف
4
دادگاههای عادی ،آن شورا صالحيت ابطال یا اصال مقررات مزبور را دارد.
بنا بر آنچه كه در خصوص الگوهای رایج در زمينه نظارت لضایي بر مقررات دولتي
گفته شد ،حتي در آن دسته از نظامهای حقولي كه از الگوی دادگاههای اختصاصي
جهت نظارت بر مقررات دولتي استفاده ميشود نيز نظارت لضات دادگاهها بر مقررات
دولتي بهصورت مطلق نفي نشده است و پيشبيني سازكار مقرر در اصل  170لانون
اساسي را از منظر تطبيقي نباید بدیع و خاص محسوب كرد .در این زمينه ،مبتني بر تصریح
اصل مذكور باید مه ترین تفاوت نظارت لضات دادگاهها و هيأت عمومي دیوان عدالت
اداری بر مقررات دولتي را در زمينه اثر این دو نظارت دانست .توضيح آنكه در صورت
مغایرت یك مقرره با لانون یا مقررات اسالمي ،در حاليكه نظارت لضات دادگاهها تنها
1. Jamil Sayah, Droit Administratif (French: Studyrama, 2004) p. 32.
2. Ibid.
3. Penal Code, Code pénal français
جهت مشاهده لانون مجازات فرانسه رک:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A41E6521971027A29541E7F2
A65D1224.tplgfr34s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149814&cidTexte=LEGITEX
T000006070719&dateTexte=20181205.
)4. Mauro Cappelletti & Joseph M. Perillo, Civil Procedure in Italy (USA: Springer, 2013
p 113.
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نسب ت به همان پرونده واجد اثر است و لاضي مربوطه مكلف شده تا از اثر دادن به آن
مقرره در همان پرونده خودداری كند ،اما اثر نظارت هيئت عمومي دیوان در لالب ابطال
مقرره مزبور بروز ميكند و بهطوركلي امكان استناد به آن مقرره را برای هميشه و برای
همه لضات از بين ميبرد.

 .2وضعیت تسری حکم اصل  170نسبت به قضات شعب دیوان
مبتني بر آنچه در بند لبل گفته شد در نظام حقولي جمهوری اسالمي ایران؛ مستند به اصل
 170لانون اساسي ،لضات دادگاهها مكلفند تا بر انطباق مقررات دولتي با لوانين و مقررات
اسالمي نظارت نموده و از اجرای مقررات دولتي مغایر با لوانين و مقررات اسالمي خودداری
نمایند .با این مقدمه ،در این بند تالش ميشود تا به این پرسش پاسخ گفته شود كه آیا
صالحيت مذكور شامل لضات شعب دیوان نيز ميشود یا خير؟

 .2-1دالیل عدم تسری تکلیف مذکور به قضات شعب دیوان
جهت توجيه عدم تسری تكليف مقرر در اصل  170نسبت به لضات شعب دیوان ممكن
است به دو مبنای «تمایز ساختاری دیوان با دادگاههای دادگستری» یا «عدم تناسب تسری
حك موضوع اصل  170به لضات شعب دیوان با التضائات اجرایي دیوان عدالت اداری»
استناد شود كه در ادامه به تبيين این دو مبنا پرداخته خواهد شد.

 .2-1-1تمایز ساختاری دیوان با دادگاههای دادگستری
در نظام دادرسي اداری ایران با توجه به اینكه پيشبيني شورای دولتي تا حدود زیادی از
حقوق اداری فرانسه تأثير پذیرفته بود 1و در فرانسه نظام دادرسي اداری در ذیل لوه مجریه
تعریف ميشود ،برخي حقولدانان معتقدند كه حتي پس از تصویب لانون اساسي جمهوری
اسالمي ایران و پيشبيني دیوان عدالت اداری در ذیل لوه لضایيه ،كماكان دیوان عدالت
اداری بهعنوان یك مرجع عالي اداری محسوب ميشود و آن را بهعنوان لسي مراجع

 .1عبدالحميد ابوالحمد ،حقوق اداری ،جلد اول (تهران :دانشگاه تهران )1349 ،ص 809؛ منوچهر طباطبایي مؤتمني،
حقوق اداری ،چاپ چهارده (تهران :انتشارات سمت )1387 ،ص 476؛ سيدنصراهلل صدرالحفاظي« ،دیوان عدالت
اداری و فلسفه تأسيس آن» ،نشریه حقولي دادگستری ،شماره  ،)1370( ،2صص  42-29و ص .34
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لضایي معرفي كردهاند 1.نفي جایگاه لضایي دیوان عدالت اداری موجب خواهد شد تا این
نهاد در زمره عنوان «دادگستری» للمداد نشده و نهادی اداری تلقي شود و طبيعت ًا در این
رویكرد لضات شعب دیوان مشمول اطالق «لضات دادگاهها» در اصل  170نيستند .بنابراین،
در این فرض تسری صالحيت لضات دادگاهها جهت نظارت بر مقررات دولتي نسبت به
لضات شاغل در شعب دیوان منتفي است.

 .2-1-2عدم تناسب با اقتضائات اجرایي دیوان عدالت اداری
مستند به ذیل اصل  ،170اصل  173و مواد  10و  12لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان
عدالت اداری ،رسيدگي به شكایت از تصميمات موردی و نوعي به ترتيب در صالحيت
شعب و هيأت عمومي دیوان لرار گرفته است .این در حالي است كه شمول حك اصل
 170نسبت به لضات شعب دیوان با مالک و مبنای تقسي بندی صورت گرفته همخواني
ندارد و فرایند رسيدگي در دیوان عدالت اداری را با اشكاالت زیر مواجه ميكند:
الف -در عرض ه لرار گرفتن صالحيت نظارتي هيئت عمومي یا هيئتهای تخصصي
دیوان 2و صالحيت نظارتي لضات شعب دیوان ،امكان مكلف نمودن لضات شعب به
تبعيت از نظر هيئت عمومي یا هيئتهای تخصصي دیوان ،در مواردی كه مصوبهای در آن
هيئتها مورد رسيدگي لرار گرفته و به جهت واحد ،مغایر با لانون دانسته نشده را
غيرممكن ميكند .در نتيجه حتي اگر هيئت عمومي دیوان پس از رسيدگي به ادعای
مغایرت یك مقرره با لانون ،عدم مغایرت آن مقرره را اعالم نماید ،باز ممكن است یك
لاضي شعبه از همان جهتي كه مقرره در هيأت عمومي یا تخصصي مغایر لانون دانسته
نشده ،به مغایرت آن مقرره نظر داشته باشد و بر همين اساس مستند به اصل  170از استناد
به آن و اجرای آن مقرره در پرونده مطروحه در شعبه دیوان خودداری كند.
ب -در مواردی كه مقررهای به جهت مغایرت با لوانين یا مقررات اسالمي ،توسط هيئت
عمومي دیوان ابطال شده وليكن مشابه آن مجدداً توسط مرجع مربوطه وضع ميشود و
 .1عبداهلل شمس ،آیيندادرسي مدني (دوره پيشرفته) ،چاپ پانزده  ،جلد نخست (تهران :انتشارات دراک)1386 ،
ص 113؛ منوچهر طباطبایي مؤتمني ،همان ،صص 424-423؛ جواد محمودی ،همان ،ص .42
 .2مستند به  84لانون تشكيالت و آیيندادرسي دیوان عدالت اداری اموری كه مطابق لانون در صالحيت هيأت
عمومي دیوان لرار دارد (از جمله رسيدگي به شكایت از مقررات دولتي) ابتدا به هيأتهای تخصصي مركب از
حدالل پانزده نفر از لضات دیوان ارجاع ميشود.

آیینه نگینی و ابریشمی راد | 203

هنوز به مرحله ابطال مجدد نرسيده و همچنين در مواردی كه بهطوركلي در آن زمينه
دیوان دارای رویه مشخص و ثابتي است ،امكان تحقق اشكال یادشده در بند لبل وجود
دارد .بنابراین با توجه به اینكه در این موارد ،لضات شعب دیوان الزامي به تبعيت از نظر یا
ال با رأی یك لاضي ،ممكن است رأی هيئت
رویه هيئت عمومي دیوان ندارند ،عم ً
عمومي دیوان كه متشكل از حدالل دوسوم لضات دیوان ميباشد نادیده گرفته شود و از
این طریق در رویه دیوان تشتت ایجاد شود.
پ -با پذیرش شمول حك صدر اصل  170نسبت به لضات شاغل در شعب دیوان ،در
برخي موارد امكان نادیده گرفته شدن نقش هيئت عمومي دیوان جهت رسيدگي و ابطال
مقررات مغایر با لانون بسيار محتمل است .توضيح آنكه اگر شخصي از یك تصمي یا
الدام موردی دولت كه مستند به یك مقرره نوعي است شكایت داشته باشد ،ميتواند از
دو طریق الدام به طر شكایت نماید .طریق اول آن است كه شاكي مستقيماً از مقرره
مستند تصمي یا الدام موردی در ه يئت عمومي دیوان طر شكایت كند و تقاضای ابطال
آن مقرره را كند؛ در این صورت ،پس از رای هيئت عمومي دیوان مبني بر ابطال آن
مقرره ،شاكي ميتواند به استناد ابطال مقرره مزبور ،از تصمي یا الدام موردی مستند به آن
مقرره نيز در شعب دیوان شكایت كند .البته طریق دوم كه از نظر حصول به نتيجه سرعت
بيشتری دارد این است كه شاكي مستقيماً و بدواً از تصمي یا الدام موردی در شعبه دیوان
شكایت كند و در دادخواست خود به لابل اجرا نبودن مقررهای كه ادعای خالف لانون
بودن آن را دارد اشاره كند .در این وضعيت در صورتيكه لاضي شعبه ،آن مقرره را
مغایر با لانون تشخيص داد از اجرای آن خودداری خواهد كرد و الدام به صدور رای
موردی ميكند .بنابراین از این طریق شاكي ميتواند بدون طي تشریفات رسيدگي در
هيئتهای تخصصي و هيئت عمومي دیوان و طر شكایت بعدی در شعب دیوان ،به
نتيجه مورد نظر خود برسد و در عين حال ،امكان طر شكایت در هيئت عمومي دیوان را
نيز برای خودش محفوظ بدارد تا در صورتيكه لاضي شعبه مزبور استدالل ایشان را لبول
نكرد ،این امكان وجود داشته باشد تا از طریق طر موضوع در هيئت عمومي دیوان به
نتيجه مورد نظر خودش برسد.
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 .2-2دالیل تسری تکلیف مذکور به قضات شعب دیوان
در مقابل دالیل فوقالذكر ،مبتني بر «ویژگيهای ساختاری دیوان عدالت اداری در نظام
لضایي ایران» و «رویه شعب دیوان عدالت اداری» ميتوان اینگونه نتيجه گرفت كه لضات
شعب دیوان نيز مشمول تكليف مقرر در اصل  170لانون اساسي هستند .در ادامه به تبيين
این ادله پرداخته ميشود.

 .2-2-1ویژگيهای ساختاری دیوان عدالت اداری در نظام قضایي ایران
برخالف رویكرد ذكر شده مبني بر اینكه در نظام لضایي جمهوری اسالمي ایران ،دیوان
عدالت اداری در ذیل ساختار لضائي نيست و از این جهت ،اطالق عبارت «لضات
دادگاهها» در اصل  170شامل لضات شاغل در شعب دیوان نميشود؛ در لانون اساسي
ایران ،دیوان عدالت اداری به عنوان محكمهای اختصاصي و در ذیل لوه لضائيه لابل
شناسایي است و از این جهت باید لضات شاغل در این نهاد را مشمول اطالق «لضات
دادگاهها» در اصل  170دانست .توضيح آنكه ،رویكرد ذكر شده بدون توجه به التضائات
تاریخي و حقولي نظام لضایي جمهوری اسالمي ایران و فرانسه ،نظام دادرسي اداری در این
دو كشور را متناظر یكدیگر للمداد كرده و حال آنكه پس از تصویب لانون اساسي
جمهوری اسالمي ایران در سال  ،1358نميتوان این دو كشور را در این زمينه متناظر
یكدیگر للمداد كرد.
در این زمينه اشاره به این نكته مفيد خواهد بود كه در جریان تصویب لانون اساسي
جمهوری اسالمي ایران« ،فصل نه » پيشنویس لانون اساسي 1به موضوع «دیوان عدالت

 .1پس از برگزاری انتخابات و تشكيل مجلس بررسي نهایي لانون اساسي برای تدوین و تنظي لانون اساسي،
پيشنویس پيشنهادی از طرف «شورای طر های انقالب» كه به تصویب هيأت وزیران (دولت مولت) و تصحيح و
تأیيد شورای انقالب رسيده بود ،در جلسه افتتاحيه توسط نخست وزیر ولت تقدی آن مجلس شد كه از آن به عنوان
پيشنویس لانون اساسي یاد ميشود (جهت مطالعه این پيشنویس رک :ادارهكل امور فرهنگي و روابط عمومي
مجلس شورای اسالمي ،راهنمای استفاده از صورت مشرو مذاكرات مجلس بررسي نهایي لانون اساسي ،جلد
چهارم (تهران :اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي )1368 ،صص .)21-3
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اداری» اختصاص یافت و در اصل  141پيشنویس لانون اساسي 1كه تنها اصل ذیل این
فصل بود ،به شناسایي نقش و جایگاه «دیوان عدالت اداری» پرداخته شد .نكته لابل توجه در
خصوص پيشنویس مذكور آن است كه در این پيشنویس« ،دیوان عدالت اداری» بعنوان
مرجعي مستقل و در عرض لوه لضائيه در نظر گرفته شده بود .چراكه به موضوع دیوان
عدالت اداری در فصلي مجزا (فصل نه ) از فصل لوه لضائيه (فصل هشت ) پرداخته شده
بود و حال آنكه در فصل هشت  ،طي  15اصل و به صورت تفصيلي ،ساختار و
صالحيتهای لوه لضائيه و همچنين جایگاه محاك اختصاصي در نظام لضایي كشور تبيين
شده بودند .از سوی دیگر ،عبارت ذیل اصل  141پيشنویس كه مقرر داشته بود «حدود و
اختيارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقالل لوه لضائيه ،لانون تعيين ميكند» ،ظهور
در این مطلب داشت كه لانونگذار بایستي با رعایت استقالل لوه لضائيه از دیوان عدالت
اداری ،به تعيين حدود و اختيارات و نحوه عمل این دیوان ميپرداخت.
این موضوع موجب شد كه در مذاكرات مختصر مجلس بررسي نهایي لانون اساسي
راجع به اصل  173فعلي ،پس از لرائت این پيشنویس ،آلای مكارم شيرازی این سؤال را
مطر كردند كه «منظور از «با رعایت استقالل لوه لضائيه» در اینجا چيست؟» 2و در پاسخ به
ایشان ،رئيس جلسه بيان فرمودند« :یعني این ه از شعب دادگستری است یك چيز جدایي
نيست» 3.منتها در پاسخ به ایشان آلای مكارم مجدد ًا بيان داشتند« :پس به این صورت
نبایستي نوشته بشود چون این معني را نميرساند» 4.بر این اساس با عنایت به اینكه رویكرد
اعضای مجلس؛ بررسي نهایي لانون اساسي نسبت به دیوان عدالت اداری ،شناسایي
محكمهای اختصاصي در ذیل ساختار لوه لضائيه بود ،این موضوع در ذیل فصل یازده
لانون اساسي جمهوری اسالمي ایران (لوه لضائيه) مورد شناسایي لرار گرفت .همچنين
 .1اصل  141پيشنویس :به منظور رسيدگي به شكایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا
آیيننامههای دولتي و احقاق حقوق آنها دیواني به نام دیوان عدالت اداری تأسيس ميگردد ،حدود و اختيارات و
نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقالل لوه لضائيه ،لانون تعيين ميكند.

 .2ادارهكل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،صورت مشرو مذاكرات مجلس بررسي نهایي لانون
اساسي جمهوری اسالمي ایران ،جلد ( 3تهران :اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي)1364 ،
ص .1652
 .3همان ،ص .1652
 .4همان.
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جهت جلوگيری از شكلگيری تلقي ذكر شده ،عبارت ذیل اصل پيشنهادی به این صورت
اصال شد كه «دیواني به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالي لضایي تأسيس
ميگردد .حقوق و اختيارات و نحوه عمل این دیوان را لانون تعيين ميكند» و این متن بدون
مخالف و با رای باالیي 1به تصویب نمایندگان مجلس بررسي نهایي لانون اساسي رسيد.
مبتني بر مقدمه ذكر شده ،نظر به جایگاه دیوان عدالت اداری كه در ذیل لوه لضائيه
لابل شناسایي است و اینكه به ایفای بخشي از صالحيتهای این لوه در بند  1اصل 156
(رسيدگي و صدور حك در مورد تظلمات ،تعدیات ،شكایات و حل و فصل دعاوی و
رفع خصومات) ميپردازد ،دیوان عدالت اداری از منظر ساختاری ،ماهوی و صالحيتي
دادگاه للمداد ميشود و به تبع آن ،لضات این محكمه مشمول اطالق عنوان «لضات
دادگاهها» در اصل  170هستند .در تأیيد این نظر ،در مجلس بررسي نهایي لانون اساسي
دیوان عدالت اداری صراحتاً مصداق بارز دادگاه اختصاصي و از مصادیق «دادگستری» در
ایران دانسته شده است 2.برخي حقولدانان نيز لفظ «دادگستری» در اصل  159لانون
اساسي را شامل همه محاك از جمله دیوان عدالت اداری دانستهاند 3.بر همين اساس،
مبتني بر اصل  169لانون اساسي ،بخش عمدهای از اعمال لوه لضائيه بر عهده دادگاههای
دادگستری لرار گرفته و در موارد خاص همچون رسيدگي به جرائ نظامي (اصل  )172یا
رسيدگي به دعاوی اداری مردم از دولت (اصل  )173اعمال لوه لضائيه از طریق محاك
4
اختصاصي صورت ميپذیرد.
مبتني بر نتيجه ،التضائات ذكر شده كه بر عملكرد دیوان عدالت اداری حاك هستند و
ممكن است به سبب آنها آسيبهایي بر عملكرد مطلوب دیوان وارد شود نيز نميتوانند نافي
شمول این تكليف صریح اصل  170نسبت به لضات شعب دیوان باشند .لذا نميتوان به
 .1از  58نفر عده حاضر در جلسه اخذ رای این اصل 56 ،نفر به آن رای مثبت دادند و تنها  2نفر رای ممتنع دادند (لابل
مشاهده در :همان ،ص .)1653
 .2همان ،ص .1652
 .3محمد امامي و مهستي سليماني« ،شخصيت خواهان در دیوان عدالت اداری» ،مجله مطالعات حقولي ،دوره شش  ،شماره
 ،)1393( ،1صص  30-1و ص .8
 .4جهت مطالعه بيشتر در این خصوص رک :محمدامين ابریشميراد و حسين آئينهنگيني« ،نسبتسنجي جایگاه و
صالحيتهای دیوان عالي كشور و دیوان عدالت اداری» ،پژوهشهای نوین حقوق اداری ،دوره اول ،شماره ،)1398( ،1
صص .139-119
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استناد اشكاالت اجرایي ،لضات شعب دیوان را از شمول اطالق عبارت «لضات دادگاهها»
در اصل  170خارج كرد.

 .2-2-2رویه شعب دیوان عدالت اداری
فارغ از تحليلهای نظری ذكر شده ،بررسي رویه عملي شعب دیوان عدالت اداری در این
زمينه ميتواند تبيينگر رویكرد پذیرفته شده توسط نظام حقولي كشور باشد .در این زمينه،
بررسي آرای شعب دیوان گویای آن است كه در مواردی لضات شعب دیوان خودشان
را مخاطب حك صدر اصل  170دانستهاند و مبتني بر تكليف مذكور ،در حين رسيدگي
به شكایات مطروحه ،از اجرای مقررات دولتي مغایر لوانين و مقررات اسالمي خودداری
كردهاند .در ادامه مصادیقي از این آرا ذكر خواهند شد.
الف -در دادنامه شماره  930997955600303مور  1393/7/6شعبه  6تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری بيان شده است« :تجدیدنظرخواهي نسبت به دادنامه فوقاالشعار وارد و
موجه است .زیرا مطابق اصل  167لانون اساسي ،لاضي موظف است حك هر دعوا را در
لوانين مدونه بيابد و نميتواند به بهانه سكوت یا اجمال یا تعارض لوانين مدونه از
رسيدگي به دعوا و صدور حك امتناع ورزد و در مورد تصویبنامهها و آیيننامههای
دولتي ه كه مخالف با لوانين و مقررات اسالمي یا خارج از حدود اختيارات باشد
تكليف به تبعيت ندارد و اصل  170لانون اساسي حاك است .بنابراین ارجاع شاكي به
درخواست ابطال بخشنامه از هيأت عمومي دیوان و صدور لرار رد شكایت در خصوص
خواسته شاكي صحيح نبوده ،لذا به استناد ماده  72لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان
عدالت اداری مصوب  92با نقض رای شماره  ،92/12/7-3235پرونده جهت رسيدگي
ماهوی به شعبه نه دیوان ارجاع ميگردد »... .الزم به ذكر است در رای بدوی مربوطه
مقرر شده بود ...« :نظر به اینكه شاكي به شر مندرجات پرونده اعالم نموده كه با
بخشنامه شماره  9921/420/400مورخه  89/2/31و  43686/420/400مورخه ،88/8/27
موجبات تضييع حق وی فراه گردیده است ،در الیحه مذكور نيز به عدم صالحيت
صادركنندگان بخشنامههای یاد شده استناد كرده است .عليهذا در وضع موجود ،لرار رد
شكایت صادر و اعالم ميگردد .بدیهي است چنانچه شاكي ،بخشنامههای یاد شده را
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خالف لانون و خارج از حدود صالحيت صادركنندگان آنها ميداند ميتواند ابطال آنها
را از هيأت عمومي دیوان عدالت اداری درخواست نماید .»...
ب -شعبه  22بدوی دیوان عدالت اداری در رای شماره  9209970902200122مور
 ،1392/2/3درج شرط «شركت كننده نباید مدرک تحصيلي باالتر از مقطعي كه شركت
مينماید را داشته و یا اشتغال به تحصيل داشته باشد» در شرایط اختصاصي آگهي
استخدامي مربوطه كه علياالصول ابطال آن در صالحيت هيأت عمومي دیوان است را
مغایر اصل سيام لانون اساسي تشخيص داده و به استناد اصل  170لانون اساسي از اجرای
آن خودداری كرده است 1.بر این اساس با پذیرش شكایت شاكي ،حك به ورود شكایت
داده و مشتكيعنه را مكلف به جذب و استخدام شاكي كه واجد شرایط استخدام بود
كرده است.
با توجه به نمونههای ذكر شده تردیدی نيست كه هرچند بنا بر اعالم برخي از لضات
دیوان عدالت اداری ،در عمل محاك دادگستری كمتر از این صالحيتشان استفاده
ميكنند و معموالً مقررات را حمل بر صحت ميكنند 2،اما شمول تكليف صدر اصل 170
نسبت به لضات شاغل در شعب دیوان عدالت اداری در رویه آن مرجع پذیرفته شده
است.

 .3اثر نظارت قضات شعب دیوان بر مقررات دولتي
بنا بر آنچه تا بدینجا به دست آمد ،به استناد اطالق عبارت «لضات دادگاهها» در اصل
 170و شمول آن نسبت به لضات شعب دیوان عدالت اداری و همچنين پذیرش این
رویكرد در شعب دیوان ،این دسته از لضات مكلفند تا در جریان رسيدگي به پروندههای
مطروحه از اجرای مقررات مغایر لوانين و مقررات اسالمي خودداری كنند .البته همچنان
كه از مفاد اصل  170بدست ميآید و پيشتر بدان اشاره شد ،در این وضعيت لضات
صرفاً صالحيت خودداری از اجرای مفاد مقررات مغایر لوانين و مقررات اسالمي را دارند
 .1در رای مزبور در این زمينه آمده است ...« :بند  2لسمت  6آگهي منتشر شده ،منافي اصل سيام لانون اساسي بوده
و مطابق اصل  170لانون اساسي توسط مراجع لضایي (از جمله این مرجع) الزماالتباع نيست .بنابراین »...
 .2حجت سبزوارینژاد ،تحقيقات لضایي (( )1تهران :مركز مطبوعات و انتشارات لوه لضائيه )1395 ،صص  240-197و
صص .212-211
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و نميتوانند اینگونه مقررات را ابطال نمایند .همچنين ،خودداری كردن از اجرای مقرره
مغایر لوانين یا مقررات اسالمي صرفاً مربوط به پرونده مطروحه و مورد رسيدگي است؛
بنابراین چهبسا یك لاضي در یك پرونده مقررهای را مغایر لوانين و مقررات اسالمي
دانسته و از اجرای آن خوداری نماید ،اما در پروندهای دیگر به همان مقرره ترتيب اثر
دهد.
با وجود ویژگيهای كلي ذكر شده ،در ادامه به بررسي آثار ویژه نظارت لضات
شعب دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتي پرداخته خواهد شد.

 .3-1اثر ویژه نظارت قضات شعب دیوان
با وجود آنكه به استناد اصل  ،170اثر نظارت لضات دادگاهها بر مقررات دولتي موردی
دانسته شد ،بررسي تبصره ماده  11لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری
 مصوب  -1392حاكي از آن است كه در حال حاضر و در برخي موارد اثر نظارتلضات شعب دیوان واجد تمایزی اساسي با نظارت سایر لضات دادگاهها است .در این
زمينه ،تبصره مزبور در جهت تبيين اثر احكام صادره از شعب دیوان مقرر داشته است:
«پس از صدور حك و لطعيت آن بر اساس ماده فوق ،1مرجع محكومٌعليه عالوه بر اجرای
حك  ،مكلف به رعایت مفاد آن در تصميمات و الدامات بعدی خود در موارد مشابه است».
لذا ،مبتني بر تبصره مذكور ،در صورتي كه لاضي شعبه دیوان در جریان رسيدگي به پرونده
مطروحه ،مقررهای را مغایر با لانون یا مقررات اسالمي بيابد و بدین جهت از اجرای آن مقرره
خودداری كند و با نادیده گرفتن آن الدام به صدور رای مغایر با مفاد آن مقرره نماید ،مرجع
محكو ٌمعليه ملزم است تا عالوه بر اجرای رای صادره در مورد دعوای مطروحه ،در موارد
مشابه نيز مفاد آن رای را در تصميمات و الدامات بعدی خود رعایت نماید .در چنين
وضعيتي ،هرگاه مرجع مخاطب و مجری یك مقرره ،صرفاَ مرجع محكومعليه باشد ،بدون
ال مرجع اداری محكومعليه از استناد مجدد به آن
اینكه مقرره مورد اشاره ابطال شده باشد ،عم ً
مقرره منع خواهد شد و در نتيجه مقرره مزبور لابليت اجرایي خود را از دست خواهد داد.
به عنوان نمونه ،در صورتي كه سازمان امور مالياتي به استناد یك مقرره هيأت
وزیران ،الدام به اخذ ماليات از مؤدیان مالياتي كند و الدام سازمان مالياتي در این زمينه
 .1منظور ماده  10لانون تشكيالت و آیيندادرسي دیوان عدالت اداری است.
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توسط یكي از مؤدیان مالياتي در شعب دیوان مورد شكایت لرار گيرد و به تبع آن لاضي
شعبه با استناد به مغایرت آن مقرره با لانون از اجرای آن خودداری كرده و بدون توجه به
آن مقرره الدام به صدور رای عليه سازمان مالياتي نماید ،به استناد تبصره ماده  11لانون
ال
تشكيالت و آیين دادرسي دیوان ،بدون اینكه مقرره مورد اختالف ابطال شده باشد ،عم ً
سازمان مالياتي دیگر نميتواند به استناد مقرره مزبور الدام به اخذ ماليات از مؤدیان
مالياتي كند .لذا در چنين وضعيتي ،نظام حقولي با مقررهای مواجه خواهد بود كه بدون
اینكه در هيأت عمومي دیوان ابطال شده باشد ،امكان استناد توسط مرجع محكومعليه را
ندارد كه در فرضي كه امكان استناد به آن مقرره تنها برای مرجع محكومعليه متصور باشد
ميتوان از این پدیده به عنوان «ابطال ضمني» مقرره یاد كرد.

1

 .2-3ضمانت اجرای عدم رعایت رای شعبه دیوان توسط دستگاه اجرایي
مبتني بر نتيجه ذكر شده ،ممكن است این پرسش مطر شود كه اگر دستگاه محكومعليه
در تصميمات و الدامات بعدی خود مفاد رای شعبه دیوان را مراعات ننماید ،ضمانت اجرای
این عمل چه خواهد بود؟ به عبارتي ،آیا بر نتيجه ذكر شده آثار عملي و مشهودی بار
خواهد بود یا این موضوع صرف ًا تحليلي نظری ميباشد؟
در پاسخ به سؤاالت مطروحه باید گفت كه اگرچه لانونگذار به صراحت ضمانت
اجرای عدم رعایت تبصره ماده  11لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان توسط مرجع
محكومعليه را پيشبيني نكرده است و از این جهت ممكن است كه در عمل الزامات
تبصره مزبور رعایت نشود ،وليكن عدم رعایت مفاد رای دیوان و عدم رعایت تبصره
 .1این وضعيت در فرضي كه رای وحدت رویه توسط دیوان عالي كشور صادر شده باشد نيز صادق است .توضيح
آنكه ،مستند به ماده  471لانون آیين دادرسي كيفری ،آرای وحدت رویه دیوان عالي برای همه مراجع اع از لضایي
و غيرلضایي الزماالتباع است .لذا در فرضي كه رای وحدت رویه صادره مبتني بر صدر اصل  170و با خودداری از
اجرای مفاد مقررهای صادر شده باشد ،در این فرض هرگاه مخاطب مقرره مزبور اشخاص حقوق عمومي باشند ،با
تحقق شرایط مذكور ،یكي از آثار رای وحدت رویه صادره ابطال ضمني مقرره مزبور خواهد بود .عالوه بر این
مصداق ،مستند به ماده  89لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداری ،این مه در فرضي كه آرای
وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبتني بر صدر اصل  170صادر شده باشد نيز ميتواند به ابطال ضمني مقرره مزبور
منتج شود .همچنان كه مستند به ماده  90لانون مزبور ،این وضعيت ناظر بر آرای ایجاد رویه دیوان ميتواند صادق
باشد.
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یادشده مي تواند الدام یا تصمي مقام و مرجع خاطي را مصداق یكي از دو عنوان «عدم
اجرای رای دادگاه» یا «تخطي از لانون یا نقض لانون» لرار دهد كه هریك واجد ضمانت
اجرای مشخص لانوني هستند .بر این اساس در ادامه به بررسي هر یك از ضمانت
اجراهای ذكر شده و امكان تسری آنها به موضوع حاضر پرداخته ميشود.

 .2-3-1ضمانت اجرای عدم اجرای رای دادگاه

مستند به ماده ( )8لانون آیين دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب (در امور مدني) -

مصوب « -1379هيچ مقام رسمي یا سازمان یا اداره دولتي نميتواند حك دادگاه را تغيير
دهد و یا از اجرای آن جلوگيری كند» .عالوه بر این ،به موجب ماده ( )576كتاب پنج

لانون مجازات اسالمي (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) –مصوب  1375و اصالحات
بعدی -1چنانچه مأمور یا مستخدم دولتي از اجرای احكام و اوامر لضایي جلوگيری نماید،
به انفصال از خدمات دولتي از یك تا پنج سال محكوم ميشود.
مبتني بر مواد مذكور ،تردیدی نيست كه عدم اجرای رای دادگاه مستحق مجازات
لانوني تعيين شده است؛ وليكن در زمينه امكان تسری این مجازاتها به موضوع مورد
بحث این سؤال لابل طر است كه آیا مراعات حك تبصره ماده  11لانون تشكيالت و
آیيندادرسي دیوان توسط مرجع محكومعليه در تصميمات و الدامات بعدیاش ،بخشي
از اجرای رای دادگاه محسوب ميشود؟ بعبارت دیگر ،اگر مرجع محكومعليه در شعب
دیوان ،در انجام الدامات و اتخاذ تصميمات بعدی خود مفاد رای دیوان را مراعات نكند،
الدام آن مرجع مصداق خودداری از اجرای آرای لضایي و مشمول ضمانت اجرای ذكر
شده است؟
در پاسخ به این سؤال ممكن است گفته شود كه عدم رعایت مفاد رای دیوان در
تصميمات و الدامات بعدی ،نقض رای محسوب ميشود؛ چراكه عبارت تبصره ماده 11
لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان كه مقرر ميدارد« :مرجع محكومعليه عالوه بر
 .1ماده  – 576چنانچه هر یك از صاحبمنصبان ،مستخدمين ،مامورین دولتي و شهرداریها در هر رتبه و مقامي كه
باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر كتبي دولتي یا اجرای لوانين مملكتي و یا اجرای احكام یا
اوامر مقامات لضائي یا هرگونه امری كه از طرف مقامات لانوني صادر شده باشد جلوگيری نماید به انفصال از
خدمات دولتي از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
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اجرای حك  ،مكلف به رعایت مفاد آن در تصميمات و الدامات بعدی خود در موارد مشابه
است» ،حتي اگر صراحت ًا در آرای شعب دیوان ذكر نشود ،تقدیر ًا بخشي از مفاد همه
دادنامههای شعب دیوان محسوب ميشود .از سوی دیگر ،در تبصره مزبور ،عبارت «مرجع
محكومعليه عالوه بر اجرای حك  »...گویای شناسایي دو مرحله برای اجرای احكام شعب
دیوان است .عبارت اول (اجرای حك ) بر اجرای فوری و كوتاهمدت رای شعبه نظر دارد و
عبارت دوم كه بر رعایت مفاد رای دیوان توسط مرجع محكومعليه در تصميمات و
الدامات بعدی تأكيد كرده ،بر اجرای بلندمدت و آتي رای دیوان نظر دارد .لذا مبتني بر این
استداللها ،عدم رعایت مفاد رای شعبه دیوان توسط مرجع محكومعليه در تصميمات و
الدامات بعدی ،مصداق عدم اجرای رای دادگاه و مشمول ضمانت اجراهای ذكر شده
خواهد بود.
در مقابل رویكرد ذكر شده ،اینگونه به نظر ميرسد با توجه به اینكه عبارت «مرجع
محكومعليه  ...مكلف است مفاد رای را در تصميمات و الدامات بعدی خود مراعات
نماید» غالباً در متن دادنامههای شعب دیوان ذكر نميشود ،نميتوان نقض این تكليف را
مصداق عدم رعایت حك شعبه دیوان دانست .از سوی دیگر ،عبارت «مرجع محكومعليه
عالوه بر اجرای حك  »...در تبصره ماده 11؛ گواه بر آن است كه اجرای حك ؛
موضوعي متفاوت از لزوم مراعات مفاد رای در تصميمات و الدامات بعدی است .بنابراین
نميتوان عدم مراعات مفاد رای دیوان در تصميمات و الدامات بعدی را مصداق عدم
اجرای رای دادگاه دانست و آن را مشمول مجازاتهای مربوطه للمداد كرد .عالوه بر
استداللهای ذكر شده با توجه به وجود تردید در این زمينه ،مبتني بر لواعد «تفسير مضيق
لوانين كيفری» و «تفسير به نفع مته » ،بایستي لائل به این بود كه مجازات مذكور برای
جرم عدم اجرای رای دادگاه ،لابل تسری به وضعيت مورد بررسي در این تحقيق نيست.

 .2-3-2ضمانت اجرای تخطي از قانون یا نقض قانون
مستند به بند « »2ماده ( )8لانون رسيدگي به تخلفات اداری  -مصوب « -1372نقض لوانين
و مقررات مربوط» از جمله تخلفات اداری محسوب شده است .بنابراین با توجه به اینكه در
تبصره ماده ( )11لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان ،مراجع اداری مكلف به رعایت
مفاد رای شعب دیوان در تصميمات و الدامات بعدی دانسته شدهاند ،نقض این تكليف
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تخلف محسوب ميشود و هرگاه مرجع مربوطه بدون توجه به مفاد رای دیوان ،تصميمات
بعدی خود را اتخاذ و الدامات بعدی خود را انجام دهد ،تصمي اتخاذ شده یا الدام صورت
گرفته از جهت عدم رعایت حك دیوان ،خالف لانون است و ميتواند در شعب دیوان
مورد رسيدگي و در صورت درخواست شاكي بدین جهت ابطال گردد .این عالوه بر
مجازات یا تنبيهي است كه به واسطه ارتكاب عمل خالف لانون بر مأمور دولت تحميل
ميشود.
در این زمينه ،آنچه بر پيچيدگي این موضوع ميافزاید آن است كه شكایت از تصمي
یا الدام بعدی دستگاه در شعبه دیگر دیوان طر شود و آن شعبه برخالف شعبه لبلي،
مقرره مستند تصمي دستگاه را مغایر لانون نداند .در این صورت این سؤال مطر خواهد
شد كه آیا شعبه اخير باید به صرف اینكه مفاد رای دیوان مراعات نشده ،تصمي اتخاذ
شده یا الدام صورت گرفته را مغایر لانون اعالم كند؟ یا اینكه با توجه به مغایر ندانستن
مقرره مورد استناد دستگاه ،نميتواند الدام یا تصمي دستگاه را محكوم نماید؟
در مقام پاسخ به سؤال فوق ممكن است گفته شود كه با توجه به اینكه اصل 170
لانون اساسي امكان نظارت بر مقررات دولتي را برای همه لضات دادگاهها پيشبيني
كرده و علياالصول هيچ یك از لضات دیوان در این زمينه بر دیگری تفوق ندارند ،تنها
زماني ميتوان لاضي شعبه دیوان را ملزم به صدور حك مبني بر نقض تبصره ماده 11
لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان دانست كه به عقيده او ،مفاد رای لبلي از جهت
خالف لانون یا مقررات اسالمي بودن مستند تصمي یا الدام اصلي صحيح باشد.
در مقابل این نظر ،با توجه به منطوق تبصره ماده  11لانون مزبور ،نویسندگان این
تحقيق معتقدند كه مرجع محكومعليه فارغ از صحت یا عدمصحت مفاد رای شعبه دیوان،
ملزم شده تا در تصمي گيریها و الدامات بعدی خود مفاد رای دیوان را مراعات نماید.
بنابراین عدم توجه به مفاد رای دیوان و اتخاذ تصمي یا انجام الدام برخالف مفاد رای
شعبه دیوان ،سبب خواهد شد تا مفاد تصمي اتخاذ شده یا الدام بعدی صورت گرفته از
سوی مرجع محكومعليه امری مغایر لانون باشد و باید رای به نقض الدام یا تصمي بعدی
مرجع محكومعليه داده شود؛ اگرچه از نظر لاضي رسيدگيكننده مفاد تصمي اتخاذ شده
یا الدام صورتگرفته بعدی مغایر لوانين و مقررات اسالمي نباشد.
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 .3-3نقد «ابطال ضمني» مقررات توسط قضات شعب دیوان
با مشخصشدن اثر نظارت لضات شعب دیوان عدالت اداری به استناد تبصره ماده 11
لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان و با عنایت به آنچه در خصوص صالحيت لضات
دادگاهها به استناد اصل  170لانون اساسي بيان شد ،بررسي ميزان انطباق تبصره مذكور با
لانون اساسي ضروری است .با این مقدمه ،در ادامه به بررسي انطباق صالحيت «ابطال
ضمني» با اصول  73و  170پرداخته ميشود.

 .3-3-1مغایرت با اصل  73قانون اساسي
«استقالل لضایي» به عنوان یكي از اصول بنيادین دادرسي ،در دو لالب شكلي (سازماني) و
ماهوی (محتوایي) ظهور و بروز ميكند 1.مقصود از استقالل سازماني ،حراست از استقالل
لاضي در برابر هجمهها و فشارهای درون و برونسازماني است .بر این مبنا ،در ساختار
سازماني محاك به خصوص در زمينه امور بودجه و استخدامي ،باید الگویي طراحي
گردد تا در مقام صدور رای كمترین شبهه وابستگي لاضي و زمينه فشار درون و
برونسازماني بر وی ،به ذهن متبادر نشود .عالوه بر بُعد شكلي ،این اصل حقولي دارای
صورتي ماهوی نيز ميباشد .با این شر كه لضات در هر نظام حقولي باید در استفاده از
منابع به رسميت شناخته شده لضایي و تفسير منطقي از این منابع ،آزادی عمل داشته
باشند 2.لذا همچنانكه فشارهای درون و برونسازماني ميتواند استقالل لاضي را مخدوش
سازد ،تحميل تفسيری مشخص از منابع لضایي نيز ميتواند استقالل نظر لاضي را
مخدوش سازد 3.مبتني بر همين مبنا ،در لانون اساسي ضمن تبيين منابع لاضي در صدور
رای (موضوع اصل  ،)167اصل  73لانون اساسي نيز لاضي را در مقام تميز حق واجد
صالحيت تفسير دانسته است .بر این اساس ،در نظام حقولي ایران با توجه به اصل بودن
 .1جهت مطالعه بيشتر در این خصوص رک :محمدجعفر حبيبزاده و همكاران« ،استقالل لضایي در نظام حقولي
ایران با مطالعه تطبيقي» ،پژوهشهای حقوق تطبيقي ،دوره  ،14شماره  ،)1389( ،4صص .53-23
 .2غالمحسين مزارعي ،جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان (تهران :خرسندی،
 )1392ص .185
 .3جهت مطالعه بيشتر در خصوص استقالل محتوایي لاضي رک :محمدامين ابریشميراد و حسين آئينهنگيني« ،نقد
صالحيت دیوان عدالت اداری در صدور رای وحدت رویه» ،دانش حقوق عمومي ،شماره  ،)1398( ،25صص -85
.102
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استقالل لاضي و خالف اصل بودن لزوم تبعيت لضات از آرا و نظرات سایر لضات،
امكان محدود كردن استقالل ماهوی لضات نيازمند تجویز لانونگذار اساسي است؛ كما
اینكه در اصل  161لانون اساسي از طریق صدور رای وحدت رویه ،امكان محدود شدن
صالحيت تفسيری لضات فراه شده است.
مبتني بر مالک ذكر شده ،ابطال ضمني مقررات دولتي توسط لضات شعب دیوان
موجب خواهد شد تا هرگاه مرجع محكومعليه در تصميمات و الدامات بعدی خود مفاد
رای شعبه دیوان را مراعات نكرد و از تصمي یا الدام بعدی آن مرجع در دیوان شكایت
شد ،اگرچه لاضي مفاد تصمي یا الدام مورد شكایت را مغایر لانون نداند ،وليكن مكلف
باشد تا از مفاد رای سابق دیوان تبعيت كند .لذا در حال حاضر و به موجب تبصره ماده
( )11لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان ،تفسير یك لاضي برای سایر لضات شعب
دیوان الزماالتباع است و از این جهت استقالل و صالحيت تفسيری لضات دیوان
(موضوع اصل  )73مخدوش شده است.

 .3-3-2مغایرت با اصل  170قانون اساسي
به موجب صراحت اصل  ،170لضات دادگاهها مكلف شدهاند تا در صورت مواجهه با
مقرره مغایر با لانون یا مقررات اسالمي ،تنها از اجرای آن مقرره خودداری كنند .این در
حالي است كه مستند به عبارت ذیل اصل مزبور و به تبع آن بند  1ماده  12لانون
تشكيالت و آیين دادرسي دیوان ،تنها مسير لضایي خاتمه دادن به اثرگذاری یك مقرره،
ابطال آن در هيأت عمومي دیوان است .بنابراین ،همچنانكه سایر لضات دادگاهها ،ورای
خودداری از اجرای مقررات مغایر لانون و مقررات اسالمي ،صالحيت بيشتری به استناد
اصل  170ندارند ،لضات شاغل در شعب دیوان نيز نميتوانند الدام به ابطال ضمني
مقررات دولتي كنند .به عبارتي ،اثر نظارت لضات دادگاهها به استناد اصل  170بایستي
ال موردی و نسبت به موضوع آن پرونده باشد و این در حالي است كه در حال حاضر
كام ً
و به استناد تبصره ماده  11لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان ،ابطال ضمني توسط
لضات شعب دیوان همانند ابطال مصوبه از طریق هيأت عمومي دیوان ،به طور كلي امكان
استناد به آن مقرره را در مواردی از بين ميبرد.
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نتیجهگیری
در نظام حقولي ایران ،در كنار نظارت لضایي هيأت عمومي و هيأتهای تخصصي دیوان
عدالت اداری بر مقررات دولتي ،لضات دادگاهها نيز صالحيت نظارت بر مقررات دولتي
را یافتهاند .مستند به صدر اصل  ،170لضات دادگاهها مكلف شدهاند تا از اجرای مقررات
دولتي مغایر لوانين و مقررات اسالمي خودداری كنند .بررسي ویژگيهای این نوع
نظارت بر مقررات دولتي در لياس با نظارت هيأت عمومي دیوان عدالت اداری بر این
مقررات ،حاكي از این است كه اوالً اثر این نوع نظارت صرفاً خودداری لضات از ترتيب
اثر دادن به مقرره مورد استناد در پرونده مطروحه ميباشد و ثانياً تشخيص مغایرت مقرره
با لوانين و مقررات اسالمي برای لاضي رسيدگيكننده (در سایر پروندهها) و سایر لضات
دادگاهها هيچگونه الزامي ایجاد نميكند .بنابراین نظارت لضات دادگاهها بر مقررات
دولتي اثری موردی و غيرابطالي دارد.
بررسيهای انج ام شده در این زمينه نشان داد كه مبتني بر اطالق عبارت «لضات
دادگاهها» در اصل  ،170جایگاه و صالحيتهای دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاهي
اختصاصي و همچنين رویه آن دیوان ،لضات شعب دیوان نيز مكلفند تا در پروندههای
مطروحه ،از اجرای مقررات دولتي مغایر با لوانين و مقررات اسالمي خودداری كنند.
عالوه بر این ،مستند به تبصره ماده  11لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت
اداری ،در حال حاضر نظارت این دسته از لضات ،برخالف نظارت سایر لضات كه جنبه
موردی دارد ،بعضاً واجد اثری نوعي و الزامآور است .لذا در صورتي كه شعب دیوان
مقرره ،مستند الدام یا تصمي مورد شكایت را مغایر لوانين و مقررات اسالمي تشخيص
دهند و بدون توجه به آن مقرره الدام به صدور حك نمایند ،مستند به تبصره یادشده،
مرجع محكومعليه ملزم است در تصميمات و الدامات بعدی خود مفاد رای دیوان را
مراعات نماید .در این موارد ،در صورتي كه اجرای آن مقرره تنها برای مرجع
محكومعليه متصور و مرجع محكومعليه تنها مجری مقرره مزبور باشد ،خودداری لضات
ال منجر به متروک شدن آن مصوبه
شعب دیوان از ترتيب اثر دادن به مفاد یك مقرره عم ً
و بعبارتي «ابطال ضمني» آن ميشود.
مبتني بر بررسيهای انجام شده ،در این وضعيت خاص ،اثر ناشي از تبصره ماده 11
لانون یادشده؛ عالوه بر اینكه به واسطه موردی نبودن مغایر با منطوق اصل  170ميباشد،
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بدین جهت كه برای سایر لضات الزام به تبعيت از نظر لاضي دیگر ایجاد ميكند ،مغایر با
اصل  73لانون اساسي است .لذا به منظور رفع این مغایرت الزم است تا در مواردی كه
لضات شعب دیوان به استناد اصل  170الدام به صدور رای ميكنند ،تا زمان ابطال آن
مقرره در هيأت عمومي دیوان ،الزام مرجع محكومعليه به رعایت آن رای از تبصره ماده
 11لانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان مستثني شود .عالوه بر این ،بهتر است تا در
مواردی كه مقررهای در شعب دیوان مغایر با لانون یا مقررات اسالمي تشخيص داده
ميشود ،این مقررات از طریق رئيس دیوان در هيأت عمومي مطر شود و از این طریق یا
آن مقرره صراحتاً ابطال شود و یا اینكه در صورت تشخيص عدم مغایرت ،زمينه
تجدیدنظر آن رای از طریق سازكار مقرر در ماده  79لانون تشكيالت و آیين دادرسي
دیوان فراه شود .پيشنهاد دیگر در این خصوص آن است كه هرگاه مقررهای در هيأت
عمومي یا هيأتهای تخصصي دیوان مطر شد ولي مغایر لانون تشخيص داده نشد،
لضات شعب دیوان ملزم به تبعيت از نظر هيأت عمومي یا هيأت تخصصي در این
خصوص باشند تا از این رهگذر تشتت آرا در دیوان عدالت اداری ایجاد نشود.
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